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De Vlecht aan de Westersingel.  (Foto: Katrien Gijsen)

Metershoge vlecht aan Westersingel
vandaag onthuld als symbool van
vrouwenstrijd

Rotterdam - Vanaf vandaag heeft de entree van onze stad er een opvallend kunstwerk bij. Een
gigantische stalen vlecht van zesenhalve meter hoog aan de Westersingel. De Vlecht wordt
niet geheel toevallig onthuld op Internationale Vrouwendag, het kunstwerk is namelijk
bedoeld als een symbool van vrouwenstrijd.

Het thema van Internationale Vrouwendag luidt dit jaar ‘Invloed met impact’, een vraagstuk waar de
Vlecht een actueel antwoord op biedt. Het werk wil vragen oproepen over de rol van vrouwelijkheid
in de moderne samenleving en rebelleert tegen patriarchale dwang. De afgeknipte haarvlecht
zinspeelt namelijk op een gebaar van ongehoorzaamheid, volwassenwording en een protest tegen
patriarchale dwang. Eveneens verwijst het naar het afsnijden van oude ideeën en plaats maken voor
verandering.

De Vlecht, is een ranke stalen sculptuur van de in Londen werkzame, van oorsprong Griekse
beeldend kunstenaar Kalliopi Lemos (1951). Lemos staat bekend om haar grootschalige openbare
installaties van alledaagse voorwerpen, soms van kolossale afmeting. Vandaag (maandag 8 maart)
wordt de Vlecht onthuld op het beeldenterras aan de Westersingel, het is daar ook meteen het
eerste werk van een vrouwelijke kunstenaar. Voor dit werk brengt Lemos naar eigen zeggen tevens
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een ode aan de onlangs overleden Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsberg.
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